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P H O T O  S PA

Prakt iske Informationer

200 cm

Balboa TP 600 
Aphrodite Spaen er udstyret med den seneste genera  on BAL-
BOA BP 601  hovedskærm, for bedre komfort og brugervenlighed. 

6 PLADSER : 
5 SIddepladser og  1 liggeplads

En af de mest brugervenlige skærme. Det bliver ikke meget nem-
mere at håndtere, med få knapper på betjeningspanelet.
Skærmen er mellemstor og diskret sam  digt med, at du har adgang 
 l al universel styring.

Installeret LED lys under panelet indikerer, når pumper eller lys er 
 lslu  et.

Vandmængde
Antal jets

Vandpumpe
Filtreringspumpe ECO

1350 L 
48

3 HP x2

0,5 HP

Nettovægt
200x200x90 cm

320 Kg
Dimensioner

Strømforsyn ing
Opvarmning Ba lboa

230/380 V
3 kW

Elektrisk kasse
TP600
BP 601

Hove dskærm

APHRODITE
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SUBLIM SERIE

Serien er designet i en ånd af eff ek  vitet og 
enkelthed for bedst at i mødekomme bru-
gernes behov.

Linjerne er slanke, raffi  nerede og elegante for 
bedre ergonomi og en blødere, mere beha-
gelig visuel oplevelse for at berolige krop og 
sind.

ELEVATION AF BENENE DYBDE I SÆDERNE GLIDNINGSFRIT GULVFODSTØTTER

Fodstø  erne er en signatur fra Po-
seidon Spa, der giver dig mulighed 
for at «kile» korrekt i spaen.

REGULERING TRIDENT SKIMMER OPLYSTE  DRINKSBRIKKERPOP UP FONTÆNE



Massage

Personlig & skræddersyet massage:

Alle jets kan nemt udski  es og du kan   lpasse 
din massage på ethvert sted i spaen ved at  
udski  e og vælge den type jet, du foretrækker. 

Hver jet kan være lukket eller åben, så du kan 
vælge områder, hvor du ikke ønsker at blive 
masseret.

Trident Massage
Signatur massagen fra Poséidon Spa: to 
store jets placeret nede bagerst på sæ-
det cirkulerer en stor mængde vand op 
langs hele ryggen. 
Opleves som en ægte dybdegående 
massage.

Massage i nakken
Intense små jets er integrerede i nak-
kestø  en,  l en kra  ig massage ved 
skuldre og nakke. For mere personlig 
komfort kan denne massage nemt jus-
teres direkte fra dit sæde, ua  ængigt af 
de andre massage jets. 

TRIDENT JET

INTENST DIREKTE JET

Poséidon Spa  lbyder en bred vi  e af jets med hver sin terapeu  ske eff ekt. En kombina  on af diverse jets giver 
velbehag i både krop og sind.

Varieret massage-terapi : Vores spa  lbyder op  l fem forskellige jets, med hver sin unikke massage. Hver eneste type 
kan fås i 3 forskellige størrelser  l at massere over større eller mindre område.
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Zoneterapi  l fødderne
Læn dig tilbage i sædet og stræk fød-
derne frem; små intense jets masserer 
følsomme punkter på fodsålerne. 

En simpel metode til at få vitalitet til-
bage, efter en lang dag indelukket i sko.

Rullende massage
Lad dig blive omgivet af vandstrømme-
ne som cirkulerer og masserer langs hele 
kroppen. En sensa  on der minder om 
massørens hænder. 

Twist massage
En rytmisk og dynamisk massage af jets der 
drejer  langs kroppen, som giver styrke og 
beroliger spændinger. En behagelig og let 
trykkende fornemmelse.

Whirlpool massage
En behagelig fornemmelse af kærtegn på 
ryggen for en blid pause i din terapeu  s-
ke rejse. Mousserende vandbobler, der 
blødgør din krop og beroliger dit sind.

Intens massage
Til dem der søger en mere kra  fuld 
oplevelse  lbyder Aphrodite spa intense 
jets, som gennem bredere og stærkere 
vandstråler går mere i dybden på kroppen.

INTENST DIREKTE JET

DOBBEL ROTATION

SIMPEL ROTATION

MULTI-JET

MINI INTENST JET

5



Terapier  og  nyancer

LYSTERAPI

FARVETERAPI SPOTLIGHT

Lysterapi er en metode  l at harmonisere og hjælpe med 
helbredelsen af   visse fysiske eller følelsesmæssige  lidel-
ser, ved brug af farver.

Kilden  l lysterapi er placeret i bundet af spaen og er jus-
terbar e  er dine ønsker. De  e undervandslys giver dig 
adgang  l ancestrale fordele ved farveterapi.

En enestående stemning opnås når mørket falder på og lyset tændes. En stemning, som spreder sig  l ens omgi-
velser. Nyd fordelene ved farveterapi og vælg imellem 8 forskellige farver og diverse kombina  oner, som appelle-
rer  l enhver sindsstemning og energiniveau. De baggrundsbelyste elementer er populære ved brug om a  enen 
og bringer et festligt og elegant strejf.

LED VANDLINJE

REGULATORER GLASBRIKKER

SKIMMER

FLODER

HOVEDSTØTTE

FARVEUDVALG
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VORES FORSKELLIGE FARVER

Farve på karret
Verdensledende inden for frems  lling af kar, Aristech® akryl  lbyder op  mal lys diff usion og høj UV-mods-
tand for øget holdbarhed.
De er modstandsdyg  ge over for ekstreme temperaturer, og takket være Bio-Lok®-teknologi rengøres over-
fl aderne let og er naturligt resistente overfor mikroorganismer.

Kabinet / Udvendig beklædning
Den udvendige beklædning på vores spa er lavet af en polymer base, som både er UV-resistent og ikke kræver 
videre vedligeholdelse. Kabine  et præsenterer et æste  sk udseende, så smukt som ægte træ. Vores farver 
 lpasser sig perfekt  l enhver form for tradi  onel eller moderne konstruk  on.

Cover  l spa
For en mere æste  sk fi nish matcher farverne på vores betræk farverne på den udvendige beklædning af kabi-
ne  et. Vores isotermiske covers fås enten i brun eller grå. Covers er foldbare i midten, hvilket gør det le  ere at 
håndtere det mens det tages af eller lægges på udespaen. Covers fastgøres med straps og er låsbare for mere 
sikkerhed.
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Spa kval i tet

Med fokus på eksper  se og innova  on er Po-
séidon Spa konstant i udvikling for at forbe-
dre kvaliteten af sine spa: Finesse i håndværk, 
opmærksomhed for detaljer og ydeevnen på 
de hydrauliske kredsløb er en kombina  on som 
placerer Poseidon Spa blandt markedets bedste 
når det gælder kvalitet. 

Hydraulisk kredsløb 
Spaen er udstyret med en specifi k hy-
draulisk samling, med højstrøms VVS, 
som minimerer afstanden mellem 
pumper, dyser og sugestænger. De  e 
faciliterer en hur  gere distribu  on og 
mere eff ek  v cirkulering af vandet.

Usynlige kabler
Alle kablerne i vores spa (motor, 
kasse, lys ...) er anbragt i hylstre 
for at få dem  l at «forsvinde» fra 
spaen og dermed forbedre sik-
kerheden på vores maskiner.

Spaens Kant
Akryl karret er poleret og afrun-
det langs kanterne: Ud over det 
æstetiske udseende, der for-
længer og forfiner linjerne ned 
i spaen, giver dette et blødere 
udtryk og reducerer risiko for ska-
der på overfladen. 

Motorisering
Vores maskiner er både let  lgæn-
gelige og udstyret med bypassven-
 ler for at facilitere rengøring og 

eventuelle motorski  . 

Et styrket kar
For ekstra styrke af vores spa benyt-
ter vi 8 mm tykke Aristech akrylpla-
der. Karret forstærkes dere  er gen-
nem forskellige processer, herunder 
en behandling med et lag polyre-
thane skum i 2-3 cm tykkelse.

Let tømning
Spa-afl øbet er  lgængeligt direkte fra 
spaens udvendige side uden at åbne 
nogle af   sidepanelerne for nem da-
glig brug: Tilslut en afl øbsslange for at 
dræne, eller eventuelt benyt en dyk-
pumpe direkte i bunden af spaen.

Automa  sk lu  rensning
Spaen er udstyret med et auto-
ma  sk lu  rensnings system, som 
forhindrer lu  bobler i at sidde 
fast i kredsløbet og derved sænke 
vandgennemstrømningens inten-
sitet; fi ltering og massagekra  en 
forbliver derfor eff ek  v over  d. 
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ANSVARLIG ISOLERING : alle vores spa drager fordel af varme- og lydisolering, 
som derved muliggør energieff ek  v og behagelig brug om vinteren.

Varmeisola  on af karret  - Karret er grundlaget for et spa og skal behandles således, at 
det ikke mister varme over  d. 
Vi beny  er en injek  onsmetode med høj densitet af polyurethanskum, som er tæt-
tere end standard og 3 cm tykt, sammenlignet med en generel tykkelse på 1 cm. 

OZON JETS

VAND

OZONATEUR PLASMA

     DESINFEKTION - Vores kurbade er udstyret med 
den nyeste genera  on af ozon desinfek  on, som er 
ekstremt eff ek  v. Ved at automa  sk injicere mikrobo-
bler af ak  vt ilt i spa-vandet ødelægger ozonatoren en 
stor del af vira og bakterie. En højtydende enhed gør 
det muligt at bruge rengøringsprodukter så lidt som 
muligt.

   FILTRERING -  Spaen har fi ltrering med lavt elforbrug 
og et kort hydraulisk system, som gør selve processen 
hur  g og eff ek  v. 
Vandet passerer gennem fi lteret, som opfanger even-
tuelle bakterier og vira, takket være kompleksiteten af 
fi lterets spinding. 

Udskiller mikro-bobler af 
ak  veret oxygen direkte 

i karrret

Naturligt og automa  sk desinfek  onsmiddel
Ozon injiceret 50-80 mg /  me.

PUMPE LX JA50 300W 
Lavt energiforbrug og robust konstruk  on

Gennemstrømningshas  ghed op  l 180 L / min

MIKROFILTER
Kompleks samling af fi ltermaterialer. 

Filtreringstæthed på 100 g / m2

Spa-kabine  et  - Alle panelerne i vores forskellige spa linjer (Classic, Sublime og Divine) 
skiller sig ud med deres vandre  e design og sammenfl etning af PVC-lamellerne. 

Denne process og lamellernes tykkelse resulterer i en perfekt isolering af spaens væg-
ge. 

Genanvendelig ABS-sokkel  - Spaen er baseret på en genanvendelig termoplas  sk polymer 
struktur mellem gulvet og indersiden af   spaen. En s  v komponent, der har god slagfasthed 
og giver varme- og lydisolering.

Denne base har også  l formål at forhindre alle typer gnavere eller insekter i at komme ind 
i spaen.
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Et  netværk i  vækst

Poseidon Spa er et fransk mærke, med fokus på det Europæiske marked. Alle vores partnere vælges 
omhyggeligt og trænes dere  er i både kommercielle og tekniske aspekter. Vi har en meget stærk poli  k 
for kunde  lfredshed. Nøgleordet for vores bu  kker er «kundeservice».

Hvorfor vælge os ?

Fransk Mærke 10 års erfaring Garanteret Fabrikant High-end SpaStort lager

Messer

Events hos din Poséidon Spa forhandler

Poséidon Spa Golf Turneringer

Wellness og Yoga -arrangementer

Mode: Poloer / Kaske  er / T-Shirts /...

Badeværelset : Badehåndklæder / badekåber /...

Gol  urneringer: Bolde / Håndklæder / Gol  ags / ...

Wellness: Yoga må  er / Sportsfl asker / ...

Vores LifeStyle  lbehør:

Mød os  l events:
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Forberedelse t i l  instal ler ing

Ops  lling af spa

Sørg for, at tjekke om dit underlag kan bære en vægt på 
450 kg/m2

Det er ikke obligatorisk at lave en betonplade for at pla-
cere spaen. Simpel ops  lling kan også ske på en plan 
bund af sand, terrassebrædder, eller fl iser. Dog skal hele 
bunden være understø  et af underlaget.

Vandpåfyldning og tømning 

Påfyldning af dit spa sker ved hjælp af en vandslange. 
Det anbefales at fylde din spa gennem fi lterbeholderen 
for at undgå lu   i rørene.
Tømning af spaen sker ved hjælp af en afl øbshane, der 
er placeret på et af hjørnerne af dit spa. Alt du skal gøre 
er, at  lslu  e en afl øbsslange og lade vandet løbe ud 
med spildevand.

Elektrisk  lslutning

Enfaset forbindelse: 6 kvadratkabel  lslu  et direkte 
 l måleren med en 32A diff eren  el a  ryder

Tre-fase  lslutning: 6 kvadratkabel  lslu  et direkte 
 l måleren med en a  ryder

diff eren  al 3 x 16A

Spaen kan  lslu  es i enfase eller trefase alt e  er dine behov:
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